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MIDZY 24 LUTEGO A 10 MARCA BR.

Zebrania osiedlowe
Tak jak w latach ubiegych równie i w tym roku w celu umoliwienia kontaktu wszystkim mieszkacom naszych zasobów z kierownictwem spódzielni Zarzd na podstawie §87 statutu Spódzielni podj decyzj o zwoaniu zebra osiedlowych. Odbd si one midzy 24
lutego a 10 marca Z uwagi na zrónicowanie problemów, jakie wystpuj na poszczególnych osiedlach, zorganizowane bdzie 7 takich
spotka
24.02.2015 r. godz. 17 00
25.02.2015 r. godz. 17 00
02.03.2015 r. godz. 17 00
03.03.2015 r. godz. 17 00
04.03.2015 r. godz. 17 00
09.03.2015 r. godz. 17 00
10.03.2015 r. godz. 17 00

osiedle Rydutowy
osiedle Radlin
osiedle Centrum
osiedle Pszów
osiedle Dbrówki
osiedle XXX-lecia PRL
osiedle Piastów

–
–
–
–
–
–
–

Szkoa Podstawowa nr 1
Miejski Orodek Kultury
Szkoa Podstawowa nr 5
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych
wietlica osiedlowa
Szkoa Podstawowa nr 10
Zespó Szkó nr 3

Porzdek obrad ustala si nastpujcy:
• Otwarcie zebrania osiedlowego.
• Wybór Prezydium zebrania.
• Informacja Zarzdu o opatach z tyt. uytkowania mieszka.
• Przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla.
• Przedstawienie propozycji planów remontowych na rok 2015 – do konsultacji z mieszkacami.
• Opinie i wnioski mieszkaców.

Z uwagi na wano omawianych spraw Zarzd zwraca si do wszystkich czonków i mieszkaców osiedla o liczne przybycie na zebranie.

A ciepo nam ucieka...

... a wraz z nim pienidze. Wielokrotnie pisalimy o potrzebie
oszczdzania ciepa. Niestety nie wszyscy takie apele bior sobie
do serca. Chyba najbardziej kardynalnym bdem jest zostawianie
zim otwartych okien w naszych mieszkaniach. Wydaje si, e przecie w tym okresie powinnimy wietrzy mieszkania intensywnie,
ale krótko. Otwarte przez duszy czas okno powoduje wyzibienie
naszego mieszkania i mieszka ssiadów, powoduje, e opata za ciepo potrafi drastycznie wzrosn.
Ale takie argumenty nie do wszystkich trafiaj. Podczas przegldów
rejonów w dniu 19.12.2014 r. oraz 08.01.2015 r. w godz. 10.00-14.00
przy temperaturze zewntrznej -5˚C zauwaono wiele otwartych okien
w mieszkaniach na os. Piastów. Uwiecznilimy je na naszych zdjciach, by pokaza jak atwo marnuje si pienidze. Wydaje si, e gdyby opata ta bya przekazywana do dostawcy ciepa bezporednio
przez mieszkaców, to z pewoci zmieniby si pogld na oszczdzanie. Wida to po platnociach za energi, czy gaz. Bo tu mamy co miesic osobny rachunek, wic kady szukajc oszczdnoci, kupuje sprzt
w wyszej klasie energetycznej, arówki LED pobierajce mniej prdu, piecyk gazowy samozapalajcy i tych przykadów jest wiele. Natomiast ciepo, najdrosza opata w naszym budecie domowym jest tak
marnotrawiona. Wszelkie remonty, docieplanie, wymiany okien, drzwi
na klatkach schodowych nie motywuje samych mieszkacow do racjonelnaego korzystania z ciepa i pytanie tylko DLACZEGO?

2

POD WSPÓLNYM DACHEM

Luty 2015 r.

Wieci z „pierwszej rki”

PREZES ZARZDU SM „ROW” JAN GRABOWIECKI

NOWE ROZWIZANIA
na nowy rok
J

ubileuszowy rok ju za nami. Poegnalimy go zarówno refleksyjnie
suchajc piknych kold, jak i wesoo i hucznie podczas sylwestrowej nocy. Teraz z now energi wracamy do pracy, do pokonywania nowych zagadnie
i wyzwa, które stawiaj przed nami
zmieniajce si trendy zarzdzania nieruchomociami i oczekiwania osób zamieszkaych.
Zdajemy sobie spraw, e zarzdzamy budynkami o mao atrakcyjnej architekturze, zwartej bryle i mao estetycz nych kszta tach. Jed nak e nie
dekoncentruje to naszej uwagi i sukcesywnie wprowadzamy w naszych zasobach nowe technologie, wyposaenie instalacji wewntrznej, a take prowadzimy
termomodernizacje budynków w celu
osignicia jak najwyszych wskaników energooszczdnych.
Priorytetem na najblisze lata jest denie do zaspokajania potrzeb i oczekiwa
mieszkaców poprzez profesjonalne zarzdzanie i gospodarowanie nieruchomociami, wysokiej klasy obsug wiadczon przez zaangaowanych i kompetentnych
pracowników, a take doskonalenie metod pracy, profesjonalizm i jako dziaa. To motywacja i zobowizanie jakie
niesie za sob otrzymany tytu „Lider Zarzdzania Nieruchomociami 2014.
Musz tu jednak zdecydowanie podkreli, e cho nagrody ciesz, to i zobowizuj dlatego nigdy nie powoduj,
i „spoczywamy na laurach”. Wrcz przeciwnie, cay czas staramy si zintensyfikowa nasza prace, by penymi inwencji, usprawnia dziaania, by otwartym
na nowe pomysy.
W ostatnich dniach zmieniono system
organizacyjny funkcjonowania sub technicznych poprzez utworzenie z zatrudnionych pracowników dziau konserwacji i re mon tów. Do tej po ry na si
konserwatorzy pracowali w dwóch administracjach. Teraz bd skupieni w jednym dziale co wpynie na usprawnienie
obsugi i lepsze wykorzystanie czasu
pracy, w celu utrzymania kosztów na dotychczasowym poziomie. Co jest nie bez
znaczenia jest w dobie nieustajcych
wzrostów kosztów. Ta zmiana pozwali
równie na utrzymanie kosztów eksploLuty 2015 r.

ata cji czy li za rz dza nia prak tycz nie
na nie zmie nio nym po zio mie i to dla
mnie jako zarzdcy nieruchomoci jest
bardzo wane.
Decyzja ta zostaa podyktowana równie poprzez obserwacje i analizy pracy
Biura Obsugi Mieszkaca, która w znaczny sposób usprawnia i skrócia czas obsugi mieszkaców.
Dziaalno Biura spotkaa si od razu
z bardzo dobrym przyjciem. Mieszkacy korzystajcy z moliwoci zaatwienia wie lu spraw w jed nym miej scu
pod kre la j za le ty te go roz wi za nia,
chwa l mi  ob su g i kom pe ten cje
pra cow ni ków pra cu j cych w punk cie
obsugi.
Przy po mn, e w Biu rze Ob su gi
Miesz ka ca mo na za a twi spra wy
czonkowsko-mieszkaniowe, rozliczenia
wnoszonych opat i uzyska wyjanienia szczegóowe w tym zakresie. Jest to
due udogodnienie dla osób kupujcych
i sprzedajcych mieszkania, zaatwiaj cych for mal no ci do ty cz ce sta nu
praw ne go miesz ka nia, a wy ma ga j ce
kontaktu bezporedniego. Z pewnoci
to rozwizanie sprzyja take naszym seniorom, którzy ju nie musz odwiedza
kilku biur na kilku kondygnacjach.
Informujemy, e równolegle dziaa system – e-kartoteka, który umoliwia kademu uytkownikowi lokali uzyskanie
informacji o biecych opatach, rozliczeniach mediów w dowolnym czasie
i miejscu. Wystarczy tylko pobra w Biurze Obsugi Mieszkaca identyfikator
i haso udostpniajce korzystanie z tej
usugi. Bez wtpienia ten system komunikowania si bdziemy rozwija wychodzc naprzeciw oczekiwaniom naszym czonkom i mieszkacom. Zdajemy
sobie spraw i moliwo przekazania
w ten sposób niezbdnych informacji zastpuje czasochonne przejazdy do siedziby spódzielni czy rozmowy telefoniczne.
Najwikszym wyzwaniem jakie sobie
stawiam jest zapewnienie mieszkacom
komfortu zamieszkiwania w sprzyjajcym otoczeniu. Z pewnoci zauwaylicie Pastwo, e nie tylko nasze budynki odzyskuj now, estetyczn elewacj,
ale i zmieniamy, przebudowujemy ma
POD WSPÓLNYM DACHEM

infrastruktur wokó nich co pozwala
na spdzenie czasu w przyjemnym, adnym i cieszcym oko otoczeniu. Oczeku j rów nie na Pa stwa pro po zy cje
w tym zakresie, tak aby poprawi komfort zamieszkiwania poprzez zagospodarowanie terenów w obrbie budynków
w ramach naszych moliwoci.. Moim
zadaniem jest przy wsparciu ze strony
mieszkaców kompleksowo zajmowa
si gospodarowaniem i zarzdzaniem nieruchomociami, gdy czy to stref ekonomiczn z podejciem ludzkim, spoecznym. Jako dowiadczony zarzdca
wiem, e budynki stanowi nierozerwaln jedno z ludmi. Bez ludzi nie byoby domów, a bez domy bez ludzi s nic
nie warte.
Zdaj sobie spraw, e idea suenia
spoeczestwu w warunkach zaostrzonej
konkurencji i rosncymi wymaganiami
odbiorców jest nie lada wyzwaniem. Lecz
nasze dowiadczenie, podnoszone kwalifikacje i dyskusja spoeczne maksymalizuje nasze dziaania stawiajc nas jako
Lidera Zarzdzania Nieruchomociami.
A to, e doceniaj nasz prac podmioty
weryfikujce rynek nieruchomoci jest
satysfakcjonujce, ale nam zdecydowanie chodzi o zadowolenie mieszkaców
z naszej pracy. Bo Spódzielnia to wspólnota, w której kady ma swój udzia
i moliwo wypowiedzenia si w sprawach jego dotyczcych dzielc si uwagami, spostrzeeniami tym co jest dobre, co naley zrobi, czy te zmieni.
Dlatego zapraszam wszystkich chtnych
do wspólnej dyskusji na zebrania, które
odbd si w terminie od 24 luty do 10
marca 2015 r. wedug harmonogramu
podanego na stronie 2.
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Rutynowe kontrole mog uratowa nam ycie

Niebezpieczny gaz
P

od koniec padziernika ubiege go ro ku w ka mie ni cy
przy ulicy Chopina w Katowicach wydarzya si tragedia, która
wstrzsna wszystkim. Skutkiem
wybuchu bya mier trzyosobowej
rodziny. mier osoby, która staa
za tym wypadkiem oraz wielu rannych pozbawia dachu nad gow,
a take dorobku caego ycia mieszka ców znisz czo nej ka mie ni cy.
Do podobnego wypadku, cae szczcie mniej tra gicz ne go, do szo
przed kilkunastoma dniami w Warszawie. Ogldajc relacje z tych wydarze z jednej strony ogarnia nas
solidarne wspóczucie, ch pomocy, ale z drugiej strony czujemy
strach przed tego typu tragicznymi
zdarzeniami, które w uamku sekundy mog odmieni ludzkie losy.
Przyczyn tych tragedii by wybuch gazu w jednym z mieszka
w zniszczonych kamienicach, efektem za ubocznym tych wypadków
by nagy wzrost zainteresowania
wasnymi instalacjami gazowymi.
W caym kraju rozdzwoniy si telefo ny w ser wi sach tech nicz nych,
Dzwonicy dali natychmiastowej
kontroli szczelnoci instalacji gazowej w miesz ka niach i bu dyn kach – czemu w takich okolicznociach trudno si dziwi. To zjawisko
powszechne w caym kraju, nie omino take Administracjach naszych
Osiedli.
Rodzi si zatem refleksja do co najmniej dziwnych zachowa ludzi, którzy dopiero po takiej tragedii zaczyna j ro zu mie po trze b dba o ci
o ycie i zdrowie oraz majtek wasny i wspómieszkaców.
Znaczna cz kontaktujcych si
telefonicznie to waciciele bd uytkownicy lokali mieszkalnych, którzy przez duszy czas utrudniali,
a nawet uniemoliwiali dokonywanie przez suby Spódzielni rutynowych kontroli okresowych w zakresie szczelnoci instalacji gazowych,
sprawnoci przewodów kominowych
(spalinowych i wentylacyjnych) czy
4

te sprawnoci instalacji elektrycznych.
Spódzielnia jako zarzdca, ale i po czci waciciel budynków, zawsze dokadaa, dokada i bdzie dokada maksymalnej starannoci w realizacji
ustawowego obowizku utrzymywania
budynków w naleytym stanie technicznym, zgodnie z zasadami zawartymi w prawie budowlanym.
Warto w tym miejscu zacytowa
istotne fragmenty stosownych zapisów zawartych w art. 62 tego prawa.
Stwierdza ono:

1

Obiekty powinny by w czasie
ich uyt ko wa nia pod da wa ne
przez waciciela lub zarzdc:
1) okresowej kontroli, co najmniej
raz w roku polegajcej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji naraonych na szkodliwe wpywy atmosferyczne i niszczce dziaania czynników wystpujcych podczas
uytkowania obiektu,
b) instalacji i urzdze sucych
ochronie rodowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych
d) okresowej kontroli, co najmniej
raz na 5 lat polegajcej na sprawdzePOD WSPÓLNYM DACHEM

niu stanu technicznego i przydatnoci do uytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrol t
powinno by objte równie badanie
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnoci pocze, osprztu, zabezpiecze i rodków ochrony od porae, opornoci
izolacji przewodów oraz uziemie instalacjii aparatów.
1a) W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, naley dokona sprawdzenia wykonaniazalece z poprzedniej kontroli.(...)
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Kon tro le, o któ rych mo wa
w ust. 1, powinny by dokonywane, z zastrzeeniem ust. 5 i 6, przez
osoby posiadajce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoci.

5

Kontrol stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2,
powinny przeprowadza osoby posia da j ce kwa li fi ka cje wy ma ga ne
przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj urzdze, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
Luty 2015 r.
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Kontrol stanu technicznego
przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. C, powinny przeprowadza:
1) osoby posiadajce kwalifikacje
mi strza w rze mio le ko mi niar skim – w odniesieniu do przewodów
dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.(...)
Dokonywanie okresowych kontroli to realizacja zada ustawowych,
których celem jest maksy malnie
skuteczna ochrona ycia i zdrowia
ludzi przed skutkami ewentualnych
nie bez pie czestw wy ni ka j cych
z uytkowania instalacji gazowych,
elektrycznych i kominowych, które
z rónych przyczyn mog by nieszczelne, niesprawne lub wadliwe.
Kontrola, która ujawni takie przypadki, wymusza podejmowanie dziaa skutecznie likwidujcych wykryte nieprawidowoci. W tym wietle
zdu mie nie bu dz nie zro zu mie nie
i utrudnianie dokonywania kontroli
przez cakiem niema – jak na wag problemu – liczb uytkowników
lokali.
Takie przypadki traktujemy jako
stwarzanie zagroenia dla ycia i zdrowia mieszkaców budynków przez
osoby, które nie wpuszczaj kontrolujcych do lokali ze wszystkimi konsekwencjami zwizanymi z takim zachowaniem
Po wyczerpaniu wasnych moliwoci wielokrotnego ustalania terminów, niestety konieczne staje si zoenie doniesienia w prokuraturze
o moliwoci popenienia przestpstwa. Skutkiem jest grzywna dla winnego stwarzania zagroenia i nakaz
udostpnienia lokalu do przeprowadzenie kontroli lub zgoda na przymusowe wejcie do lokalu, a to rodzi
kolejne koszty.
Nie jest wane w takich przypadkach czy przyczyn stwarzania w ten
sposób zagroenia przez takich wacicieli lub uytkowników lokali jest
ich brak wyobrani, nieodpowiedzialno, lekcewaenie czy te zwyka
gupota. Ze strony Spódzielni nie byo, nie ma i nie bdzie tolerancji dla
takich postaw i zachowa. Take ze
strony wszystkich, którzy ceni sobie bezpieczne zamieszkiwanie swoje i swoich bliskich, nie ma co liczy
na tolerancj. We wszystkich mieszLuty 2015 r.

kaniach instalacje gazowe, spalinowe, wentylacyjne, elektryczne musz
by kontrolowane!
Prosimy o zrozumienie i yczliw wyrozumiao dla kontrolujcych, którzy nie z wcibstwa lub
chci naprzykrzania si mieszkacom, mu sz z obo wiz ku wej
do Pastwa lokali w celu dokonania czynnoci kontrolnych. Zapewniam e je li zaj dzie po trze ba
macie Pastwo caodobowo do dyspozycji Pogotowie Gazowe pod nr.
992 lub 32 455 22 zatrudniajce
pracowników posiadajcych konieczne kwalifikacje do wykonywania
prac kontrolnych przy instalacjach,
w któ re wy po sa o ne s Wa sze
lokale.

Gaz ziemny to bardzo nowoczesne
i bezpieczne ródo energii. W jego
przypadku ewentualne zagroenie moe by spowodowane jedynie przez
nas samych. Korzystasz z gazu? Stosuj zasady:



Fachowiec
Gdy kupisz now kuchenk,
piecyk czy piec centralnego ogrzewania, nie podczaj ich na wasn
rk. Moe to doprowadzi do powstania nieszczelnoci, ulatniania si
paliwa gazowego i zagroenia wybuchem. Montaem odbiorników paliwa gazowego mog zajmowa si
tylko firmy koncesjonowane, które
maj uprawnienia budowlane i energetyczne.



Sprawd etykiet
Kupujc urzdzenia gazowe,
np. kuchenk, sprawd, czy s one
fabrycznie dostosowane do posiadanego w domu rodzaju gazu ziemnego. Kupuj tylko urzdzenia z atestem.



Wentylacja
Nie wolno zakleja ani likwidowa kratek wentylacyjnych. Dziki
nim spaliny gazowe s skutecznie
odprowadzane i zapewniony jest stay dostp wieego powietrza.


Apelujemy do Pastwa o rozsdek
i udostpnianie lokali oraz pomieszcze przynalenych dla dokonania
kontroli okresowych nakazanych prawem, ale i tych dodatkowych, doranych, np. po przeprowadzonych remontach, odciciach gazu itp., których
wycznym celem jest zapewnienie
bezpiecznego zamieszkiwania dla
wszystkich wspómieszkaców mieszkania i budynku.
Gaz jest niezmiernie uyteczny, ale
miertelnie grony. Równie ten w butlach turystycznych, które nieoprónione – bywa – s przechowywane
w mieszkaniach, komórkach, piwnicach. Taka butla, gdy wybucha, daje
skutek bomby – niszczy, podpala, zabija. Tu nie chodzi o straszenie. Tu
chodzi o wiadomo istnienia zagroe i ich eliminacj.
POD WSPÓLNYM DACHEM

Przegldy
Administrator budynku ma obowizek co najmniej raz w roku dokona przegldu instalacji, który pozwoli
wykry ewentualne nieprawidowoci
i zapobiec zagroeniu. Niesprawne
urzdzenia gazowe lub dokonywanie
napraw „domowymi sposobami” mog stanowi zagroenie zatruciem
bd wybuchem.



Jeeli wyczujemy
ulatniajcy si gaz:
– owiadamiamy pogotowie gazowe
(tel. 992) lub stra poarn (tel. 998),
w telefonii komórkowej nr 112;
– nie uywajmy otwartego ognia;
– nie wczajmy ani nie wyczajmy
wiata i innych urzdze elektrycznych (moliwo powstania
iskry);
– otwieramy okna i drzwi, by zrobi
przecig i zapobiec tym samym
gromadzeniu si gazu;
– zamykamy kurki odcinajce dopyw
gazu do instalacji i urzdze;
– ostrzegamy innych mieszkaców
budynku;
– opuszczamy budynek.
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rok – tak wany rok dla naszej Spódzielni – jest ju histori.
Ostatnie jego dni jednak zapewne zapadn w pamici wielu naszym mieszkacom.
Nasza spódzielnia postaraa si o przygotowanie swoistych uczt dla ducha i ciaa.
Zaczlimy od przey artystycznych i prawie metafizycznych. Wieczorem
w kociele w. Herberta w Wodzisawiu lskim na os. XXX-lecia PRL odby si,
zapowiadany w naszej gazecie, koncert kold.
Koldy to utwory, które w kadym z nas, tak jak w kadym Polaku, budz
ogromne pokady wzrusze i wspomnie. Nie ma chyba drugich takich pieni,
które wywoyway by takie emocje. W nich tkwi nasza odwieczna tradycja
i ksztatujca nas od dziecka kultura.
Podczas koncertu usyszelimy dobrze nam znane koldy w wykonaniu chóru
kameralnego AFMusic, jak równie w wersji angielskiej w wykonaniu Anny
Buczkowskiej oprawione dwikiem muzyki irlandzkiej przez zespó CARRANTUOHILL. Usyszelimy niezapomniane dwiki kold wykonane na harfie
przez Ann Faber stanowice podkad muzyczny do poezji czytanej przez Jerzego Zelnika.
Dyrygent chóru porwa publiczno do wspólnego piewu, a rado któr
emanowali artyci udzielia si wszystkim suchaczom i uczestnikom tego wydarzenia.
Niezwykle zaskakujco brzmiay znane koldy, w poczeniu z irlandzkimi instrumentami, jakie zagra CARRANTUOHILL tego wieczora, a przejcia od brzmie
bardzo energicznych do melodyjnych byy momentami bardzo intrygujce. Czuo
si te, e kady wykonawca tego koncertu jest siln osobowoci, a brzmienie jego
instrumentu czy gosu jest charakterystyczne i jemu tylko przypisane, bez wzgldu
na to czy piewa sam czy z zespoem. Warto podkreli te, e komunikacja zespou z publicznoci bya wspaniaa nie tylko za spraw muzyki.
Wida i sucha byo, e podczas koncertu wytworzya si aura magii i wzrusze.
Pewnie stao si tak m.in. za spraw publicznoci, która do licznie przybya i peni serca oddaa si przeywaniu koncertu, nie tylko suchaniu muzyki.
Zostao to zauwaone przez wykonawców, którzy w podzikowaniu za taki duchowy udzia nagrodzili uczestników koncertu bisami.
Trzeba doda, e poczenie muzyki i poezji wywoao ogóln rado, która
spowodowaa e koncert mia naprawd niepowtarzalny magiczny wymiar. I tak
sobie myl, e chyba nikt nie wyszed z koncertu rozczarowany, a dua dawka
bardzo pozytywnej energii zapamitana zostaa na dugo.
Po duchowo-magicznych przeyciach nadszed jednak czas na czyst zabaw czyli
zabaw sylwestrow pod gwiazdami. Start do wspólnego witowania odby si
o godz. 22:00 na boisku szkolnym SP 10 w Wodzisawiu lskim. Do taca przygrywa zespó na ywo co z pewnoci zachcio wszystkich do taca.
Zespó wykonywa stare, dobre i wszystkim znane melodie, które same poryway
do zabawy. To spowodowao, e nikt nie czu ani zimna ani chodu. Wród bawicych si byy osoby przebrane za Meksykanów co zespó szybko podchwyci i zagra piosenk Mexicana. Co odwaniejsi równie mogli zataczy na scenie bezporednio przy zespole.
O pónocy Prezes Naszej Spódzielni Jan Grabowiecki zoy yczenia noworoczne, po czym nastpi niezapomniany pokaz sztucznych ogni w rytm muzyki.
Dynamika i rozmaito fajerwerków, które rozwietliy noc i unosiy si niemale
nad gowami witujcych wzbudzay niesamowite emocje. Pokaz wywoa niemae poruszenie, którego uczestnicy zabawy nie kryli skadajc sobie noworoczne
yczenia i bawic si dalej ju w nowym 2015 roku.
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Ssiad z osiedla SM „ROW”

NA ROWERACH LUB PIESZO POKONUJ SETKI KILOMETRÓW

ycie wypenione ruchem

Mirosaw Durka (pierwszy z prawej) wraz ze swymi kolegami i wspaniay akwarium

N

asze spoeczestwo, co tu duo ukrywa starzeje si, kolejne roczniki przechodz na emerytur i... no wanie
co dalej? Jak wypeni ten czas pozbawiony kieratu codziennych obowizków, wychodzenia i powrotów z pracy, rozmów
z ludmi, którzy pracowali obok nas? Jest
to na pewno trudny okres dla wielu, gdy
rado z nagego przyrostu wolnego czasu
miesza si z smutkiem pustki i nudy toczcego si bezwzgldnie czasu.
Ale przecie moe wanie teraz nastpuje czas naszych najlepszych dni, naszej
najwikszej aktywnoci i wolnoci. Zapewne wanie tak podchodzi do tego czterech
panów z Wodzisawia, naszych osiedlowych ssiadów, którzy wraz z emeryturami
otrzymali, jak im si zdaje, now szans
na nowe ycie. Czas wypeniony po brzegi
aktywnoci i ruchem.
Razem spotykamy si w mieszkaniu Mirosaw Durki, na osiedlu XXX-lecia w Wodzisawiu lskim. Pan Mirosaw do czerw8

ca ub. roku pracowa na kolei. Teraz ma
czas by zaj si opiek nad swymi wspaniaymi akwariami, które czule pielgnuje
i jest z nich bardzo dumny, a take wraz
z kolegami na prawie codzienn dawk ruchu i wysiku.
Wraz z nim o swych dokonaniach opowiadaj Ryszard Popardowski, od 15 miesicy na emeryturze i Andrzej Mordarski
na emeryturze od 4 lat – obaj panowie pracowali na kopalni „Marcel”. Do tej grupy
„trzech muszkieterów” docza równie
Eugeniusz Dereziski od 2 lat na emeryturze, jednak choroba nie pozwolia mu
uczestniczy w naszym spotkaniu.
„Nie zardzewie”, „nie zasiedzie si” – te
hasa s mottem ich dzisiejszego ycia. Jak
je realizuj w praktyce. miej si, e przede
wszystkim trzeba wyj z domu i ruszy
po przygod. Gównie swe wyprawy po bliszej i dalszej okolicy odbywaj na rowerach.
Najpierw przy pomocy map i internetu
planuj podró, a póniej ruszaj szczliwi
POD WSPÓLNYM DACHEM

ku swemu celowi, pokonujc kilometry
i trudnoci. Dziennie mog „pokn” 100150 kilometrów i nayka si duo wieego powietrza i niecodziennych wrae. Zmczeni, ale szczliwi wracaj do domów
i skrztnie zapisuj w internecie przebyt
drog, spalone kalorie, okraszajc to wszystko wspaniaymi zdjciami z wyprawy.
Pozostaje pamitka i dokumentacja z kolejnej podróy stajca si jednoczenie inspiracj i podniet do dalszych wypraw.
I tak toczy si ich ycie wypenione bez
przerwy ruchem i przygodami.
Gdzie oni nie byli... Objedzili ca dalsz i blisz okolic. Byli nad zapor goczakowick i jedzili wokó, zalewu elektrowni „Rybnik”, byli w Pszczynie i zobaczyli
zamek w Tworkowie. Poniewa mamy szczcie mieszka teraz w Europie bez granic
wyprawili si kilka razy do Czech zwiedzajc Opaw i graniczne umocnienia wojskowe z lat 30-tych w których teraz jest muzeum. Wyprawy do poudniowego ssiada
Luty 2015 r.

zreszt bardzo sobie chwal, bo to ciekawe
miejsca i przyjazne dla rowerzystów klimaty ze rowerowymi drogami wcznie. U nas,
jak to u nas, rowerzyci jeszcze specjalnymi wzgldami si nie ciesz o czym moe
wiadczy budowa drogi z Radlina do Rybnika, podczas której o mionikach dwóch
kóek zapomniano z kretesem.
Nasi panowie jednak jak przystao na penych duchem i pozytywnego mylenia rowerzystów specjalnie nie narzekaj. S zadowoleni ze swych wypraw, podczas których
poznaj lsk. – Gdyby nie rowery nigdy
nie dotarlibymy do tak wielu niezwykle
ciekawych okolic – mówi z entuzjazmem.
Opowiadaj równie o wszystkich zdarzeniach, jakie napotkali na swej drodze, analizuj wyprawy, mówi o drogach, które
przeoczyli i alternatywnych trasach, które
mona byo przejecha. Planuj nastpne
wyprawy, których rozmach i odlegoci
mog zwykego zjadacza chleba wprowadzi w osupienie. Fantazji im nie zbywa
i a potrzeb romantycznej przygody i „odkrywania nowych ldów” maj ju we krwi.
Duo mówi take o zmianie nastawienia spoeczestwa do nich. Kiedy jadc
na rowerze mona byo spotka si z odruchem politowaniem przechodniów, co i tak
byo dobre, bo czsto wobec rowerzystów
pojawiaa si niech, a nawet agresja. Dzi
coraz wicej osób jest zainteresowana i podziw dla nich miesza si z ciekawoci
otoczenia pragncego wykorzysta ich dowiadczenia i zapa. Bardzo chtnie dziel
si z innymi swoj wiedz i su radami
i pomoc wszystkim, którzy by chcieli równie zakosztowa takiej rekreacji, jak oni
uprawiaj. – Czasy si zmieniaj – mówi – coraz bardziej si cywilizujemy i to
co na Zachodzie byo od lat norma teraz
staje si codziennoci take u nas.
Cho rowery to ich gówna pasja, to czsto równie uprawiaj take inne rodzaje
aktywnoci fizycznej. Po prostu wychodz
z domu – a wyjcie z domu, oderwanie si

Pamitka z wyprawy nad zalew goczakowicki

Zdjcie z ostatniej, zimowej wyprawy do Czech

od telewizora, komputer, a natoku bekotliwych informacji codziennie serwowanych
nam w ogromnych ilociach, o czym wczeniej wspominalimy to najwaniejsza sprawa i pierwszy krok do sukcesu – i ruszaj
marszowym krokiem w piesz wypraw. 10 – 15 kilometrów wdruj po okolicy
i te s szczliwi i naadowani energi.
Myl te o wyprawach na narty, bo przecie teraz to najlepszy czas na takie formy
rekreacji. Zapewne jeszcze wpadn na inne
pomysy, by walczy z nuda i szuka nowych wrae, bo inwencji im nie brakuje,
si te, dziki ruchowi, maj duo i tylko
naley im yczy, by ich plany realizoway
si w 100 procentach i by inni szli ich drog i nie zaniedzieli w swych domach.
Nasza Spódzielnia, dla której los seniorów jest niezwykle wany, a rekreacja i zdrowie jest jednym z gównych zada, która
m.in. buduje miejsca, gdzie mona uprawia sporty i wiczy tyzn fizyczn, takie podejcie do ycia w peni popiera.
Luty 2015 r.
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PODATKI ZA 2014 ROK

1%

Pamitajmy o przekazaniu
podatku

P

odobnie jak w ubiegym roku podatnik
w zeznaniu rocznym PIT moe zdecydowa si na przekazanie jednego procenta
swojego podatku tylko jednej, wybranej przez
siebie organizacji poytku publicznego.
Aby przekaza swój podatnicy musz jedynie poda – w skadanym przez siebie zeznaniu podatkowym – dane pozwalajce na waciwe zidentyfikowanie organizacji poytku
publicznego, której konto chcieliby zasili.
Czynno ta traktowana jest na równi ze zoeniem stosownego wniosku przez podatnika.
W rozliczeniu PIT za 2014 r. identyfikacja
organizacji poytku publicznego odbywa si
wycznie po numerze wpisu do Krajowego
Rejestru Sdowego (KRS).
Przekazanie 1% podatku w zeznaniu rocznym za 2014 r. polega wic na podaniu numeru
wpisu do KRS wybranej organizacji poytku
publicznego oraz wysokoci kwoty na jej rzecz.
Ministerstwa Pracy na swojej stronie internetowej udostpnia, na bieco aktualizowany
wykaz organizacji poytku publicznego. Wykaz zawiera nazwy i numery KRS organizacji
poytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku wraz z rachunkami bankowymi.
My podobnie jak w zeszym roku apelujemy
wraz z lokalnymi stowarzyszeniami, przedsibiorcami i samorzdowcami o podarowanie 1%
podatku o to by darowane pienidze przekazywali dla organizacji naszego regionu, dziaajcych w powiecie wodzisawskim, gdy dua
cz pienidzy z 1% podatku trafia poza region do prowadzcych w mediach dua kampanie promocyjne ogólnopolskich fundacji i stowarzysze. Jak wynika z oblicze pienidze
z tytuu 1 procenta podatku z ziemi wodzisawskiej, to suma ponad 2 miliony zotych
do zagospodarowania. Gdyby chocia cz,
poowa tych rodków – milion, udao si go
zostawi w powiecie wodzisawskim to korzyci byoby bardzo wiele: wydawalibymy te
pienidze u nas, na miejscu, by moe samorzdy nie musiay ogasza a tylu konkursów
grantowych, poniewa to jest ten pienidz, który zostaje na miejscu.
Pamitajmy o lokalnym patriotyzmie gospodarczym. Chcemy mie prac kupujmy u swoich, krajowe produkty, ale take zostawiajmy 1% podatku naszym organizacjom. Te,
które najwicej w Polsce zbieraj, równie
najwicej wydaj na reklam i koszty administracyjne – przypominaj przedstawiciele Wodzisawskiej Izby Gospodarczej. Najwaniejszy jest lokalny patriotyzm gospodarczy – tak
jak kupowanie u siebie, u swojego ssiada.
Tak jak potem zostawianie jednego procenta
w swoim powiecie, ebymy mogli tymi wasnymi pienidzmi dysponowa i pomaga potrzebujcym.
W ubiegym okresie trzy najchtniej wspierane organizacje z naszego powiatu to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie”,

10

Fundacja „Wspólnota dobrej woli” oraz Miejski Klub Honorowych Dawców. Natomiast najpopularniejsz organizacj wspieran przez wodzisawskich podatników w ostatnich dwóch
latach jest Fundacja Dzieciom „Zdy z pomoc”.
Wracajc do pacenia podatków przypominamy, i 1% mona wyliczy równie z korekty zeznani. Nawet wic jeli ju teraz zoylimy zeznanie podatkowe i zapomnielimy
o przekazaniu 1 procenta to moemy poprawi
swoje zeznanie.
Kwota podatku przeznaczona do przekazania moe wynika nie tylko z zeznania podatkowego zoonego w terminie okrelonym dla
jego zoenia, ale take z korekty tego zeznania – jednak pod warunkiem, e korekta ta zostaa dokonana w cigu dwóch miesicy od upywu terminu do zoenia zeznania podatkowego.
Oznacza to, e korekty dokonywane w terminie póniejszym nie uprawniaj do zadysponowania kwot 1% podatku nalenego na rzecz
wybranej organizacji poytku publicznego.
Konsekwencj rozszerzenia moliwoci przekazywania 1% podatku, wynikajcego nie tylko z zeznania, ale take z jego korekty, jest
wprowadzenie w Ordynacji podatkowej stosownych regulacji precyzujcych rozliczanie
nadpaty. Zgodnie z art. 77c Ordynacji nadpata, wynikajca z korekty zeznania w podatku
dochodowym od osób fizycznych, bdzie pomniejszana o kwot odpowiadajc nadwyce
kwoty przekazanej na rzecz organizacji poytku publicznego, zgodnie z wnioskiem podatnika, ponad zaokrglon do penych dziesitek
groszy w dó kwot 1% podatku nalenego
wynikajcego z tej korekty. Te same zasady
bd miay zastosowanie do nadpat wynikajcych z decyzji okrelajcej wysoko zobowizania w podatku dochodowym od osób fizycznych, wydanych przez waciwy organ
podatkowy lub waciwy organ kontroli skarbowej.
W praktyce czsto zdarzaj si sytuacje, e
podatnik – w wyniku bdnego obliczenia podatku nalenego – zadeklaruje w zeznaniu
na rzecz organizacji poytku publicznego kwot wysz ni wynikajca z poprawnie obliczonego podatku nalenego. W konsekwencji,
na konto organizacji poytku publicznego wpywa zawyona kwota. Wówczas regulacje zawarte w art. 77c Ordynacji spowoduj, e skut-
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ki tego bdu obci bezporednio podatnika,
a nie budet pastwa. To podatnik bowiem pokryje z wasnych rodków rónic w wyliczeniu 1%.
Tak jak dotychczas przekazanie 1% podatku za porednictwem naczelnika urzdu skarbowego bdzie si odbywao na wniosek podatnika. Zgodnie z ust. 3 art. 45c ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych
za wniosek podatnika uwaa si wskazanie
w zeznaniu podatkowym albo w korekcie tego zeznania, zoonej nie póniej ni w cigu
dwóch miesicy od upywu terminu dla zoenia zeznania podatkowego organizacji poytku publicznego, przez podanie numeru
wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego oraz
kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokoci nieprzekraczajcej 1% podatku nalenego.
Przekazanie wskazanej w zeznaniu kwoty 1% podatku nalenego zostao uzalenione
od dokonania przez podatnika zapaty w penej wysokoci tego podatku stanowicego podstaw obliczenia kwoty, która ma by przekazana na rzecz organizacji poytku publicznego,
nie póniej ni w terminie dwóch miesicy
od upywu terminu dla zoenia zeznania podatkowego. W ten sposób wyeliminowany zosta przymus wykonania przez naczelnika urzdu skarbowego dyspozycji przekazania 1%
podatku nalenego w sytuacji, gdy podatek
wynikajcy z zeznania nie zosta przez podatnika zapacony.
Pienidze z 1% powinny zosta wpacone
na rachunek bankowy organizacji nie póniej
ni w trzecim lub w czwartym miesicu, liczc
od koca miesica, w którym upyn termin
do zoenia zeznania podatkowego.
Istniej obowizek przekazywania organizacji przez naczelnika urzdu skarbowego imienia, nazwiska i adresu podatnika oraz wysokoci wskazanej w zeznaniu kwoty przekazanej
na rzecz tej organizacji – po wyraeniu przez
podatnika w zeznaniu podatkowym (lub korekcie tego zeznania zoonej nie póniej ni
w cigu dwóch miesicy od upywu terminu
dla zoenia zeznania podatkowego – czyli
do koca czerwca) zgody na przekazanie ww.
danych. Informacje te naczelnik urzdu skarbowego przekazuje organizacji poytku publicznego w formie pisemnej w lipcu lub
w sierpniu roku podatkowego, w którym jest
skadane zeznanie podatkowe.
Bez zmian pozosta sposób przekazywania
przez naczelników urzdów skarbowych kwot
zadeklarowanych przez podatników w ramach 1% podatku. Przekazanie odbywa si
bdzie na wskazany przez organizacj rachunek bankowy. Do wskazania rachunku przeznaczonego na ten cel s zobowizane organiza cje upraw nio ne do otrzy ma nia kwot
przekazywanych na ich rzecz przez podatników w ramach 1% podatku, wymienione w wykazie tych organizacji.
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O

nieproszonych gociach w naszych domach, którzy budz wstrt i roznosz
zarazki ju w tym roku pisalimy w naszej gazecie obiecujc kontynuacje tematu.
Szkodniki mog dosownie zatru nam ycie. eby si ich pozby trzeba pozna ich
natur i zwyczaje. Wizyty tych nieproszonych i niemiych goci moemy si spodziewa przez okrgy rok. Zarówno w wielopitrowym bloku jak i w ekskluzywnej willi.
Ci intruzi zazwyczaj zostaj z nami na duej. Lubi ciemne kty, spiarnie, piwnice
i strychy.
Na osiedlach w caej Polsce jak i w zasobach SM ROW trwa nieustanna walka z szkodnikami uprzykrzajcymi nam ycie. Poprzednio pisalimy o owadach w naszych
mieszkaniach. Najczciej atakuj nas prusaki, pluskwy, mole oraz mrówki. Jednak
owady nie wyczerpuj listy. Do uprzykrzajcych nam ycie szkodników nale równie
gryzonie. Znamy je do dobrze – to myszy
i szczury, od dawna blisko zwizane z ludmi. Lubi nasz zapach i nasze jedzenie. Zna-

wlizgn si do ludzkich domostw. Gryzonie potrafi dosta si do wntrza budynku,
korzystajc z otwartych lub nieszczelnych
okien i drzwi, z otworów i dziur zarówno
w cianach jak i w drewnianych elementach
domu, z szybów i pustaków wentylacyjnych
oraz przestrzeni wokó rónego rodzaju rur
instalacyjnych. Zwierzta s zdolne do skoków na wysoko 45 cm i poziomej wspinaczki po szorstkich cianach. W sprzyjajcych warunkach – w ciepym pomieszczeniu,
przy dostatku poywienia, braku naturalnych wrogów i bez odpowiedniej deratyzacji, z pojedynczej pary gryzoni moe powsta populacja o ogromnych rozmiarach.
Cia u myszy domowej trwa zaledwie 20
dni, a w kadym miocie jest okoo 5 – 6
modych.
Mysz moe y zarówno wewntrz jak
i na zewntrz budynku przez cze lub cay
rok. Zazwyczaj jednak, przed zima, a wic
wanie teraz, gryzonie szukaj schronienia
w ciepych pomieszczeniach, gdzie bez przeszkód mog si rozmnaa i maj atwy do-

o 80 – 120 maych (ok. 6 mm dugoci),
czarnych bobków dziennie, które mona znale wszdzie tam, gdzie gryzonie przebywaj i poruszaj si. Innym wyranym sygnaem obecnoci szkodników s lady ich
zbów na meblach, cokoach przypodogowych, tynku, opakowaniach rodków spoywczych i samej ywnoci. Myszy gryz
przedmioty, aby ciera zby, dosta si
do poywienia lub zgromadzi materia na budow gniazda, dlatego w pomieszczeniach
opanowanych przez gryzonie, mona przewanie znale drobne mieci, cinki drewna, skrawki papieru, kawaki tekstyliów oraz
resztki nadgryzionego jedzenia. Uwany
przegld wykadzin, podóg i cokoów przypodogowych pozwala wykry otwory o rednicy ok. 2 cm, które przewanie s wejciami do mysich gniazd. Myszy regularnie
poruszaj si po tych samych trasach, gdzie
pozostawiaj wyrane sady w postaci tustych plam pochodzcych z brudu oraz naturalnych olejów wytwarzanych przez gruczoy na skórze. Poza domem, przykadowo
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Gryzonie w naszych domach
j i przyzwyczajone s do zapachu czowieka, który pozostawiony na karmnikach
i puapkach nie dziaa na nie odstraszajco.
Ci „gocie” maj bardzo dobrze rozwinity zmys smaku. Gryzonie potrafi wyczu
smak sodki, sony, gorzki i kwany. S bardzo wybredne. Wyczuwaj zanieczyszczenia pokarmu; potrafi wykry niektóre substancje w steniu 250 ppb (250 na miliard
czci). S bardzo wybredne, preferuj wiey pokarm bardziej ni zepsuty, stchy i niewiey.
Bardzo czsto moemy si spotka mysz
domow, która jest maym ssakiem z rzdu
gryzoni yjcym w bezporednim otoczeniu
czowieka. Myszy gnied si we wszystkich rodzajach domostw w miecie i na wsi,
jak równie w przydomowych ogrodach
i miejskich parkach. Generalnie, mysz domowa nie jest w stanie przey z dala od ludzkich osiedli. Myszy uwaa si za szkodniki,
poniewa roznosz grone choroby zakane, zanieczyszczaj ywno i niszcz ludzka wasno.
Ciao dorosej myszy domowej ma okoo 7,5 – 10 cm dugoci, a jej ogon mierzy 5 – 10 cm. Mysz wazy przecitnie 10 – 25 g. Jej futerko z krótkiego wosia,
moe przybiera kolor od brzowego do czarnego, przy czym brzuch jest janiejszy ni
reszta ciaa. Czasami mysz jest mylona ze
szczurem, chocia ten ostatni jest znacznie
wikszy (ok. 20 – 27 cm dugoci) i posiada
wydatniejsza gow oraz apy w stosunku
do tuowia.
Mysz domowa z powodzeniem stosuje
bardzo rone sposoby, aby niepostrzeenie
Luty 2015 r.

stp do poywienia. Na inwazje myszy s
naraone w równym stopniu budynki mieszkalne i uytkowe, jak na przykad restauracje, puby, sklepy, hotele, szpitale, przedszkola i szkoy. Myszy wybieraj ciemne i suche
miejsca, które nadaj si na kryjówk i do budowy gniazd – przykadowo przestrze
pod podoga i cokoem przypodogowym,
strychy, piwnice, spiarki, komórki, szafy
i komody. Mysz domowa, która w naturze
ywi si gownie rolinami, w ludzkich domostwach, eruje na produktach mcznych,
mlecznych i misnych. Gryzonie zjadaj
równie swoje odchody, aby w ten sposób
przyswoi sobie rodki odywcze wytwarzane przez bakterie w jelitach.
Te mae szkodniki s aktywne przede
wszystkim o zmierzchu i noc. Gryzonie
unikaj wiata i s bardzo wraliwe na wszelkiego rodzaju dwiki, dlatego raczej trudno
je dostrzec, nawet, kiedy przebywaj poza
swoimi kryjówkami. Nie mniej jednak, wykrycie samej plagi nie nastrcza wikszych
kopotów, poniewa myszy pozostawiaj wyranie lady swojej obecnoci, w tym przede
wszystkim odchody. Mysz wydala okoPOD WSPÓLNYM DACHEM

w ogrodzie, trasy uywane przez myszy
przypominaj wskie cieki o szerokoci
ok. 5 – 7 cm, cakowicie pozbawione wegetacji. Oprócz tego, plamy moczu i wosy
na wykadzinach podogowych oraz ostry
zapach futra gryzoni, jednoznacznie wskazuj na obecno duej populacji szkodników w danym pomieszczeniu. Czasami w nocy, mona wyranie usysze piski i odgosy
gryzienia wydawane przez myszy.
Myszy przenosz niebezpieczne choroby
jak leptospiroz, salmonelloz, tasiemca
i wcieklizn. Najczstsz przyczyn infekcji u ludzi jest spoycie ywnoci skaonej
mysimi odchodami. Oprócz roznoszenia chorób, mysz domowa niszczy plony i zapasy
ywnoci jak równie konstrukcje budynków. Zanieczyszczajc produkty ywnociowe swoimi odchodami, moczem i wosami,
gryzonie niwecz znacznie wicej poywienia ni s w stanie zje. Oprócz tego, gryzc wszystko w swoim otoczeniu, myszy
potrafi powanie uszkodzi drewniane konstrukcje budynków, ciany, kable elektryczne i telefoniczne, instalacje jak równie inne
elementy wyposaenia domu. W ten sposób
gryzonie przysparzaj znacznych strat majtkowych zarówno osobom prywatnym jak
i instytucjom publicznym.
Utrzymywanie porzdku w domu i w jego
otoczeniu ma podstawowe znaczenie w zapobieganiu i ograniczaniu inwazji szkodników. Budynki powinny by w dobrym stanie, a wszystkie konieczne naprawy
przeprowadzane na bieco. Naley uszczeldokoczenie str. 12

11

dokoczenie ze str. 11

ni drzwi, okna, dziury, wyrwy i inne otwory, które myszy ozywaj, aby dosta si
do wntrza budynku, Istotnym jest, aby gotowe róda poywienia dla gryzoni, jak kuby na odpady domowe, pryzmy kompostu,
karmniki dla ptaków i karm dla zwierzt
domowych, regularnie sprawdza na obecno gryzoni i zabezpieczy przykadowo
pokrywami lub umieci w skrzyniach i pojemnikach. Znajdujce si w pobliu budynku mieci, stosy drewna, krzewy, zaronite
trawniki oraz geste listowie s dla myszy
doskonal kryjówk i naturalnym miejscem
na zakadanie gniazd, dlatego naley jak najczciej porzdkowa otoczenie domu, osuwajc odpady, licie i zapuszczone zarola.
Oprócz tego, utrzymywanie pomieszcze
mieszkalnych i roboczych w czystoci, usuwanie resztek jedzenia jak równie przechowywanie poywienia w zamknitych pojemnikach pozwala znacznie zmniejszy
zagroenie inwazja szkodników.
Jeeli w budynku ju zadomowia si populacja myszy, tylko firma wyspecjalizowana w zwalczaniu gryzoni, jest w stanie skutecznie pozby si wszystkich szkodników.
rodki zapobiegawcze, których celem jest
utrzymanie budynku i jego otoczenia w czystoci i porzdku, mog jedynie zredukowa
liczb szkodników w danej populacji, ale nie
s w stanie cakowicie wyeliminowa plagi
myszy. W takich sytuacjach koniecznym jest
umieszczenie trutek i puapek na myszy
w miejscach, gdzie gryzonie przebywaj i poruszaj si. Trutka dziaa, jeeli mysz ja poknie, dlatego rodki gryzoniobójcze zazwyczaj czy si z poywieniem, atrakcyjnym
dla szkodników, jak przykadowo z produktami zboowymi lub ronego rodzaju ziarnami. Specjalici od deratyzacji uywaj specjalnych pudelek lub pojemników z przynt,
aby nie dopuci do kontaktu ludzi i zwierzt
domowych z trutka na myszy.
Drugim niepodanym osobnikiem w naszym otoczeniu jest szczur (Rattus) rodzaj
gryzonia z rodziny myszowatych obejmujcy okoo 50 gatunków. Do najbardziej znanych nale, wystpujce równie w Polsce,
szczur niady i szczur wdrowny.
Szczur niady (Rattus rattus) gatunek gryzonia z rodzaju szczurów. Jest nieco mniejszy od swojego krewniaka, szczura wdrownego. Dugo ciaa 16-23 cm, dugo
ogona 18-25 cm, masa ciaa 175-200 g. Pysk
ostro zakoczony, due uszy, cienkie i prawie nagie. Grzbiet ciaa ubarwiony najczciej na kolor szaro-brzowy, ale u rónych
osobników wystpuje dua zmienno ubarwienia; od szarego poprzez róne barwy porednie a do czarnego. Spodnia cz ciaa
janiejsza.
Prawdopodobnie pochodzi z poudniowo-wschodniej Azji. W Polsce wystpuje na nielicznych stanowiskach w dorzeczu Odry
i w niektórych portach na wybrzeu Batyku, ale jego zasig nie jest dokadnie znany.
Wiadomo, e w ostatnich latach jego liczebno znacznie si zmniejszya – z wielu ro12

dowisk zosta wyparty przez swojego konkurenta szczura wdrownego.
Szczur niady przebywa wycznie w pobliu siedzib ludzkich, gdzie zasiedla strychy, magazyny zboowe, poddasza, hale targowe i rónego rodzaju zabudowania
gospodarcze. Charakterystyczne, e w odrónieniu od szczura wdrownego zajmuje
zwykle wysze kondygnacje budynków. Potrafi wspina si po murach, mona go spotka w miejscach wydawaoby si mao
prawdopodobnych. Czsto wystpuje w magazynach portowych. W czasach aglowców to wanie szczur niady by czstym,
cho niechcianym towarzyszem eglarzy.
W miejscach, gdzie nie jest poszony, wykazuje aktywno caodobow. Jest wszystkoerny i mao wybredny pod wzgldem
odywiania.

Rozmnaa si bardzo szybko. Okres rozrodczy trwa cay rok. Cia trwa od 20 do 24
dni, w jednym miocie samica rodzi od 3 do 15
modych. W cigu roku daje od 2 do 6 miotów. Mode rodz si lepe, oczy otwieraj
po kilkunastu dniach, a dojrzao pciow
osigaj po 3 – 6 miesicach. Szczur niady
doywa do 4 lat.
Jest gatunkiem bardzo szkodliwym z punktu widzenia czowieka. Podobnie, jak szczur
wdrowny wyrzdza due szkody gospodarcze (niszczy ywno, przegryza instalacje elektryczne i inne, niszczy meble itd.).
Ponadto jest nosicielem dumy.
Szczur wdrowny (Rattus norvegicus) gatunek gryzonia z rodziny myszowatych (Muridae). Wywodzi si z poudniowo-wschodniej
Azji. Pierwsze doniesienia o pojawieniu si tego gatunku w Europie pochodz zAnglii z 1732
roku. Jako gatunek synantropijny rozprzestrzeni si na caym wiecie. W wielu miastach populacja tych gryzoni moe przewysza liczb
mieszkaców danego miasta. Najchtniej zamieszkuje piwnice, kanalizacj, wysypiska
mieci, magazyny i skady. Chtnie przebywa
w okolicy wody, dobrze pywa. Jest wszystkoerny, z duym udziaem pokarmu zwierzcego. Aktywny ca dob, najbardziej w nocy.
Drugi gatunek to szczur wdrowny, który
chtnie przebywa w okolicy wody, dobrze
pywa. Jest wszystkoerny, z duym udziaem pokarmu zwierzcego. Aktywny ca
dob, najbardziej w nocy.
Dugo tuowia i gowy – 19-30 cm. Dugo ogona – 13-23 cm. Ciar 240-550 gramów. Grzbiet brunatnoszary, z ótawym odcieniem; spód biaawy, ótawy lub szary.
Ciao krpe, pysk tpo zakoczony, uszy krótkie. Samica ma 5-6 par sutków. Zdolno
do rozrodu osiga w wieku 3-4 miesicy.
Okoo 4 mioty na rok. W miocie rednio 7
modych, które otwieraj oczy w 13-17 dniu.
Ten szkodnik zosta udomowiony i wanie szczura wdrownego moemy kupi
POD WSPÓLNYM DACHEM

w sklepach zoologicznych obok chomików
czy winek morskich. Jest on te wanym
zwierzciem laboratoryjnym.
Zarówno szczur wdrowny, jak i szczur
niady boj si czowieka, s mao agresywne. Gdy widz czowieka uciekaj, lecz jeeli nie maj dokd – broni si poprzez
atak, rzucaj si na czowieka w okolice
twarzy i gryz. Zaobserwowano wielokrotnie, i szczur potrafi odbi si od podoa
na wysoko twarzy dorosego czowieka.
Potrafi te w cigu doby przeby do kilkunastu kilometrów w poszukiwaniu poywienia. Bywa roznosicielem wielu chorób, z których najwikszy problem stanowi wcieklizna.
Rzadko w jednym miejscu, w jednym obiekcie, wystpuj szczury i myszy. Dla myszy
domowej najgroniejszym wrogiem naturalnym jest wanie szczur. Gdy jednak tak si
zdarzy, wtedy szczur wdrowny zajmuje pomieszczenia parterowe, piwnice, cigi klimatyzacyjne, kanalizacj, czyli miejsca, w których jest „ciemno”. Myszy zasiedlaj wtedy
strychy i poddasza, gdzie jest cigle „jasno”.
Do podobnego podziau budynku dochodzi
wtedy, gdy jest zajty przez szczura wdrownego i szczura niadego. Gdy spotkaj si
osobniki odrbnych gatunków, wtedy silniejszy szczur wdrowny przepdza od pokarmu
szczura niadego, a nawet go zagryza.
Jeli w naszym mieszkaniu pojawi si nieproszeni gocie w postaci gryzoni, to dobrze
by byo, gdybymy jak najszybciej podjli odpowiednie dziaania, których efektem bdzie
ich eliminacja. Im wczeniej si do tego zabierzemy, tym szybciej problem zostanie rozwizany. Zaniedbujc t kwesti musimy liczy si z tym, e szkodniki mog si rozpleni
i poczyni zdecydowanie wiksze szkody.
Starym jak wiat sposobem na pozbycie si
gryzoni z domu s wszelkiego rodzaju puapki na myszy i szczury. Jeli naszym problemem nie jest jeden osobnik, to takie urzdzenie moe nie zaatwi problemu. Poza tym nie
kady chce zajmowa si zakadaniem takiej
puapki nie wspominajc ju o tym, e nieumiejtne zakadanie puapki moe skoczy
si dla nas urazem, a w przypadku puapki
na szczury (maj one dodatkowe kolce) nawet
powanym urazem i jego konsekwencjami.
Poza puapkami w sklepach mona kupi
rónego rodzaju trutki na myszy i szczury.
Trzeba jednak uwaa, aby nikt z naszych
domowników (szczególnie dzieci dla których taka trucizna moe wyglda jak cukierki) oraz zwierzt domowych nie pokn
jej. Konsekwencje tego mog by tragiczne.
Chyba najlepszym jednak sposobem walki
z gryzoniami to korzystanie z usug profesjonalnej firmy zajmujcej si deratyzacj, czyli
odszczurzaniem. Z usug takich profesjonalistów korzysta na co dzie nasza spódzielnia
walczca bez przerwy ze szkodnikami.
Powinnimy równie pamita o nie uatwianiu ycia gryzoniom. Wielokrotnie pisalimy w naszej gazecie o ludziach wyrzucajcych ywno przez okna na trawniki
wokó naszych bloków. W taki sposób np.
doskonale dokarmiamy szczury i zapewniamy im wprost komfortowe warunki bytowe.
Luty 2015 r.

BEZMYLNO I GUPOTA

Kolejni WANDALE ukarani!!!
O

de wa sta cjach na te re nie na szych
osiedli piszemy systematycznie. Niestety jest to stay problem i walka
z nim przypomina niestety czasami walk z wiatrakami. Kolejni modzi ludzie
dewastuj nasze wspólne dobro, bezmylnie niszcz wypracowany przez nas wspólnie majtek.
Tak byo m.in. w przededniu Boego
Narodzenia. Gdy wikszo naszych mieszkaców sposobia si do tego tak wanego
w naszej tradycji wita 23 grudnia w godzinach porannych nieznani sprawcy uszkodzili fontann znajdujc si na Terenie
Re kre acyj nym na os. XXX -le cia PRL
przy bud. 131-135.

Uszkodzona fontanna

Straty, które poniosa Spódzielnia, czyli
MY wszyscy, zostay oszacowany na niema kwot ok. 1 600 z. Teraz trzeba bdzie t fontann, zbudowan przecie, by
cieszya oko wszystkich mieszkaców, upikszaa okolic, remontowa.
Ju w tym roku, 18 stycznia, jaki kolejny wandal wybi witrolit oraz uszkodzi
drzwi wejciowe do klatki w budynku
przy ulicy Przemysawa 15 A, Nie wiadomo dlaczego drzwi wejciowe tak denerwuj modych troglodytów. Ich niszczenie
to „klasyka” dziaa wandali, co raz syszy
si o takich aktach destrukcji. Jednak „twórcy” tego dziea zniszczenia, kocz bardzo
smutno. Przykadem niech bdzie 27-letni
Krystian Kornas, który w lipcu 2013 roku
na ul. Przemysawa 12 w Wodzisawiu lskim przy pomocy kopniaków zniszczy
drzwi wejciowe do tego budynku powodujc strat w wysokoci ok 500 z. Ten
wandal sprawiedliwoci nie uszed.

Luty 2015 r.

Sd Rejonowy w Wodzisawiu lskim,
skaza go na 6 miesicy pozbawienia wolnoci, warunkowo zawieszajc kar na
okres 2 lat. Oskarony musi równie naprawi poniesion szkod i zapaci Spódzielni Mieszkaniowej ROW oraz ponie
koszty sdowe.
Sd orzek równie podanie do publicznej wiadomoci w naszej gazecie sentencji
wyroku.
Przypominamy równie po raz drugi
o sprawie 28-letniego Michaa Sasima.
Zgodnie wol sdu, jako dodatkow kar
i przestrog dla innych, podajemy z imienia i nazwiska wandala, a waciwie do
wyrachowanego zodzieja, który kradnc
dla zysku niszczy nasze wspólne mienie.
Micha Sasim od czerwca do padziernika 2013 roku z klatek schodowych bloków Spó dziel ni Miesz ka nio wej ROW
nr 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16 przy ulicy Przemysawa w Wodzisawiu lskim dziaajc z premedytacja ukrad w krótkich odst pach cza su 69 sztuk za wo rów od
hydrantów i 63 sztuki prdownic wodnych. Warto skradzionej armatury przekroczya sum 9800 z.
Ujty przez policj stan przed Sdem
Rejonowym w Wodzisawiu lskim, który
skaza go na 10 miesicy pozbawienia wolnoci, warunkowo zawieszajc kar na okres
3 lat. Oskarony musi równie naprawi poniesion szkod i zapaci Spódzielni Mieszkaniowej ROW prawie 10.000 z.
Sd orzek równie trzykrotne podanie
do publicznej wiadomoci w naszej gazecie sentencji wyroku.
Wyroki te mona nazwa kolejnym sukcesem naszej administracji i policji. Kolejni
sprawcy dewastacji zostali zapani i ponieli
zasuon kare, ale przecie takie sukcesy
nie ciesz. S tylko powodem zadumy i smutku. Wandale to osoby
z reguy mode i nie
mylce o konsekwencjach swych czynów,
a te s bardzo nieciekawe, kadce si cieniem na ich yciu, Ju
na sa mym starcie,
przy wyborze szkoy
bd pracy naznaczeni s jako osoby skazane, widniejce w rejestrze sdowym, a to
z pewnoci nie pomo e im a mo e
zamkn im nawet
drog do wyboru niektórych wanych kierunków studiów czy
te atrakcyjnej pracy. Czy aby na pew- Uszkodzone drzwi

POD WSPÓLNYM DACHEM

Uszkodzony witrolit

no warto niszczy sobie przyszo gupimi wybrykami.
A jeli chodzi o nas to czy za te akty chuligaskie po czci nie jestemy sami odpowiedzialni. Czy nie powinnimy si czu
odpowiedzialni za nasze mienie, którym jest
nie tylko tylko mieszkanie, ale równie np.
elewacja zewntrzna budynku. Jak paci si
za remonty to równie trzeba paci za zniszczenia. Za ich napraw. Czy nie lepiej za te
bezmylnie wydane pienidze zrobi nasadzenia wokó budynku, nowe chodniki???
To takie proste! Wszyscy chcemy mieszka
w adnym otoczeniu, ale dlaczego nie chcemy pilnowa, by nam nikt nie niszczy tego
co ju zrobilimy. Z pastwa pomoc jestemy w stanie zrobi wicej.

13

Spódzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisawiu l.
Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzib przy ul. Kard. St. Wyszyskiego 43

Informuje, e Komornik Sdowy MAREKDYRBU w Wodzisawiu l. zawiadamia o terminach licytacji nst. mieszka:

I termin licytacji mieszka na wasnociowym prawie do lokalu lub prawie odrbnej wasnoci
ustalajc cen wywoawcz w wysokoci 3/4 wartoci mieszkania
Lp.

Adres

Pow. uytkowa

Termin licytacji

Cena wywoawcza licytacji

1.

Wodzisaw l., ul. Radliska 11/6

62,50 m

19.03.2015 r. godz. 12.00

74.250,00 z

2

II termin licytacji mieszka na wasnociowym prawie do lokalu lub prawie odrbnej wasnoci
ustalajc cen wywoawcz w wysokoci 2/3 wartoci mieszkania
Lp.

Adres

Pow. uytkowa

Termin licytacji

Cena wywoawcza licytacji

1.

Wodzisaw l., ul. Wojska Polskiego 10/19

38,39 m

17.02.2015 r. godz. 8.30

46.667,00 z

2

Bliszych informacji mona uzyska w Kancelarii Komorniczej Marka Dyrbusia w Wodzisawiu l. przy ul. Pawa Popiecha 2 (tel. 32 455-52-48) lub w Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisawiu l. przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43 w dziale windykacji (tel. 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

Informuje, e Komornik Sdowy MIROSAWSZOSTEK w Wodzisawiu l. zawiadamia o terminach licytacji nst. mieszka:

I termin licytacji mieszka na wasnociowym prawie do lokalu ustalajc cen wywoawcz
w wysokoci 3/4 wartoci mieszkania
Lp.

Adres

Pow. uytkowa

Termin licytacji

Cena wywoawcza licytacji

1.

Wodzisaw l., ul. Obywatelska 31/1

33,00 m2

20.02.2015 r. godz. 13.30

19.500,00 z (1/2)

2.

Wodzisaw l., os. XXX-lecia PRL 39/3

70,49 m

27.02.2015 r. godz. 8.30

118.647,00 z

3.

Wodzisaw l. ul. Kard. St. Wyszyskiego 32/19

37,95 m

19.03.2015 r. godz. 13.00

46.500,00 z

2
2

Bliszych informacji mona uzyska w Kancelarii Komorniczej Mirosawa Szostek w Wodzisawiu l. przy ul. Rynek 6 (tel. 32 410-23-32) lub w Spódzielni Mieszkaniowej
„ROW” w Wodzisawiu l. przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43 w dziale windykacji (tel. 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

Informuje, e Komornik Sdowy ALEKSANDRA MICHALAK-TOMOK w Wodzisawiu l. zawiadamia o terminie licytacji mieszkania:

II termin licytacji mieszka na wasnociowym prawie do lokalu lub prawie odrbnej wasnoci
ustalajc cen wywoawcz w wysokoci 2/3 wartoci mieszkania
Lp.

Adres

Pow. uytkowa

Termin licytacji

Cena wywoawcza licytacji

1.

Wodzisaw l., ul. Przemysawa 13/93

31,39 m

27.03.2015 r. godz. 11.30

36.666,67 z

2

Bliszych informacji mona uzyska w Kancelarii Komorniczej Aleksandry Michalak-Tomok w Wodzisawiu l. przy ul. w. Jana 16/504 (tel. 32 455-13-54) lub w Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisawiu l. przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43 w dziale windykacji (tel. 32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

Informuje, Komornik Sdowy UKASZ TWARÓG w Wodzisawiu l. zawiadamia o terminach licytacji mieszka:
I termin licytacji mieszka na wasnociowym prawie do lokalu lub prawie odrbnej wasnoci
ustalajc cen wywoawcz w wysokoci 3/4 wartoci mieszkania
Lp.

Adres

Pow. uytkowa

Termin licytacji

Cena wywoawcza licytacji

1.

Pszów, ul. Juranda 6a/18

36,71 m

20.03.2015 r. godz. 11.45

46.500,00 z

2.

Wodzisaw l., ul. Kard. St. Wyszyskiego 14/9

46,14 m

25.02.2015 r. godz. 9.00

64.050,00 z

2
2

Bliszych informacji mona uzyska w Kancelarii Komorniczej ukaszaTwaroga w Wodzisawiu l. przy ul. w. Jana 16 (tel. 32 440-88-83) lub w Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisawiu l. przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43 w dziale windykacji (tel. 32 455-66-86 wew. 106 lub 112).
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzib przy ul. Kard. St. Wyszyskiego 43
ofe r uje do wy na j c ia

LOKALE UYTKOWE
• Wodzisaw l.
• Wodzisaw l.
• Wodzisaw l.
• Wodzisaw l.
• Wodzisaw l.

ul. Przemysawa 3
ul. Przemysawa 3
ul. Przemysawa 5
ul. Przemysawa 5
ul. Przemysawa 5

pow. uytk. 22,70 m2
pow. uytk. 70,07 m2
pow. uytk. 20,77 m2
pow. uytk. 58,66 m2
pow. uytk. 113,01 m2

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE • Wodzisaw

• Wodzisaw l.
• Wodzisaw l.
• Wodzisaw l.
• Rydutowy

ul. Przemysawa 12
ul. Dbrówki 12
ul. Dbrówki 12
ul. Plebiscytowa 48

pow. uytk. 16,40 m2
pow. uytk. 42,83 m2
pow. uytk. 131,44 m2
pow. uytk. 24,36 m2

ul. Marklowicka 23 pow. uytk. 102,10 m2

Bliszych informacji udziela Dzia Lokali Uytkowych w budynku Zarzdu SM „ROW” Wodzisaw l., ul. Kard. St. Wyszyskiego 43 – pokój nr 29, tel. (32) 455-67-56.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

KRZYÓWKA Z HASEM

ADRESY
TELEFONY
WAŻNE
INFORMACJE
ZARZD SPÓDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300 Wodzisaw lski,
ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziaki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
pitek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 455 66 86;
DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziaki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
pitki 7:30-13:00
dzia czonkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dzia wkadów: 32 55 66 86 wew. 114;
dzia nalicze czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dzia rozlicze z czonkami: 32 455 38 72;
dzia techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Porednictwa:
(32) 455 24 04;
dzia lokali uytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. kondygnacja nad piwnic. 6. targowisko. 9. mara. 10. przyjcie
z okazji zawarcia maestwa. 11. radiolokator. 12. posada, zarobkowanie. 15.
do wytwarzania czekolady. 18. specjalista w zakresie ekologii. 21. dwanacie
sztuk. 22. staa opata urzdowa. 23. skarbiec bankowy. 24. poziomy ruch powietrza. 25. rozgrywka. 28. przewrócenie
si. 32. poywienie dla zwierzt. 34.
w zeszycie do matematyki. 35. niejedna w parku. 36. maa tuba jako opakowanie elu. 37. powszechnie obowizujcy akt prawny. 40. górna cz zoa
znajdujca si w strefie wietrzenia. 43.
centralne miejsce w cyrku. 46. cylindryczny zwój kartonu. 47. zebranie pewnej liczby osób. 48. cynaderki. 49. wynagrodzenie pienine za prac. 50.
mionik, zwolennik czego.
Pionowo: 2. droga wysadzana z obu
stron drze wa mi. 3. zde ner wo wa nie
przed wystpem. 4. czepia si psiego
ogona. 5. sposób zaradzenia czemu. 6.

Rok
założenia
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tymczasowy budynek. 7. prosty stoek
drewniany. 8. ptak drapieny wikszy
od sokoa. 13. przezorno, rozsdek. 14.
rodkowa cz czego. 15. suy do czenia elementów konstrukcji budowlanej. 16. chwast zboowy. 17. trawa koszo na po raz dru gi. 19. dra mat
muzyczny. 20. pole w zakrtach wijcej
si rzeki. 26. miejsce zamieszkania. 27.
ozdoba kapelusza myliwskiego. 29. wart
Paca. 30. porcja, doza. 31. pokrywa na zawiasach. 32. gdy go mamy to kichamy. 33. awantura. 37. wrztek, war. 38.
komplet kart do gry. 39. w azience. 41.
poranna, wieczorna i polarna. 42. due
pudeko. 44. waluta krajów eurolandu. 45.
imi eskie.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadz rozwizanie krzyówki.
Haso z poprzedniej krzyówki: „wita, czas mioci”. Nagrody ksikowe
za rozwizanie krzyówki otrzymuj: Julia Mikeska, Danuta Smagacka, Halina
Wójcik.

 ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi saw l ski,
ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziaku
do pitku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DBRÓWKI:
44-286 Wodzisaw lski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy;
od poniedziaku do pitku od 7.00 do 15.00;
RYDUTOWY: 44-280 Rydutowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziaku do pitku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. (32) 729 10 40
czynna: wtorki i pitki od 13.00 do 15.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziaki i czwartki od 13.00 do 15.00.
 AWARIE po godzinach pracy sub Spódzielni
prosimy zgasza telefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
• Administracja Centrum – (0) 607 041 129
• Administracja XXX-lecia, Piastów i Dbrówki – (0) 601 857 402,
• Administracja Rydutowy – (0) 605 365 674,
• Elektryczne i dwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – (0) 609 442 461,
dwigowiec – (0) 78 58 48 480.

POD WSPÓLNYM DACHEM – Gazeta Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisawiu lskim.
Adres redakcji w siedzibie Spódzielni: 44-300 Wodzisaw lski, ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43. Materiay do redakcji prosimy kierowa pod powyszym adresem lub skada je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiaów redakcja nie zwraca. Ogoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dzia organizacji, spraw socjalnych Spódzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarzdu, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za tre ogosze redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadaj.
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Publikujemy w naszej gazecie List Otwarty Stowarzyszenia Mieszkaców z Osiedla Tysiclecia w Katowicach. Wydaje nam si, e
mimo ostroci wielu sformuowa w nim zawartych oddaje on dobrze stan zagroenia i presji jaka wywierana jest od lat na spódzielczo mieszkaniow w naszym kraju. Nie ma co owija w bawen wadza dy do tego by nasze spódzielnie zniszczy
w imi do mglistych argumentów. Spoeczny gos, taki jak ten list, jest prób podtrzymania tej destrukcyjnej machiny. Na ile skuteczny okae si w przyszoci.

Peny tekst Listu Otwartego Stowarzyszenia Mieszkaców
z Osiedla Tysiclecia w Katowicach

LIST OTWARTY
DO WSZYSTKICH UGRUPOWA POLITYCZNYCH W POLSCE,
ZWASZCZA OPOZYCYJNYCH WOBEC KOALICJI RZDOWEJ
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
i POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO (PO – PSL)
Stowarzyszenie SKM d/s SAT jako niezalena organizacja obywatelska (istniejca od 1988 r.), i najwikszego w Katowicach i w po u dnio wej Pol sce osie dla
mieszkaniowego im. Tysiclecia Pastwa
Polskiego – walczca od lat z nieprawidowociami oraz niegodziwociami wadz
– zwraca si do partii polskich, szczególnie
tych które posiadaj przedstawicieli poselskich w obecnym Sejmie RP o...
unicestwienie dziaa polityków partii
PO i PSL w tzw. Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej, powoanej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczcych: prawa spódzielczego i projektu ustawy
o spódzielniach mieszkaniowych.
Dziaania obydwu wymienionych partii
koalicyjnych s wysoce destrukcyjne wobec spoeczestwa i spódzielczoci mieszkaniowej w kraju, a take wobec wielkich
osiedli mieszkaniowych, w których yje
kilkanacie milionów obywateli Polski.
To przede wszystkim partia PO i jej posowie w Sejmie zmierzaj bezporednio
i z naruszeniem podstawowych zasad demokratycznych oraz konstytucyjnych do celowej i ustawowej likwidacji spódzielczoci mieszkaniowej w Polsce i „zastpieniu”
jej tzw. Wspól no ta mi Miesz ka nio wy mi – rozproszonymi i sabymi (nierzadko
wewntrznie skóconymi) tworami quasigospodarczymi.
Dzieje sil to wbrew ogólnym i wiatowym, a zwaszcza europejskim tendencjom
spoecznym oraz systemowym, na przekór
zdrowemu rozsdkowi i racjonalnemu adowi gospodarczemu – niszczc fundamentalny dla tej dziedziny solidaryzm spódzielczy oraz procedury demokratyczne,
waciwe dla tego rodzaju organizacji spo-

ecznych, gdzie obowizuj... nie zasady
kapitaowo-udziaowe, charakterystyczne
dla spóek prawa handlowego, ale prosta,
zrozumiaa i stosowana w caym cywilizowanym wiecie ZASADA: l czonek spódzielni = 1 gos na walnych lub grupowych zebraniach. (!!!)
Zakres i skutki niszczycielskich dziaa
PO skierowane s na zasoby i majtek spódzielni mieszkaniowych w Polsce i „w tym
temacie”... bardziej dotycz wielomilionowych rodowisk zwykych spódzielców,
anieli faszywie i demonicznie kreowanej
poprzez media mainstreamowe grupy prezesów i demokratycznie wybranych wadz
spódzielni mieszkaniowych („gdzie panuje korupcja, autorytaryzm i wszelkie patologie”). Taki bardzo negatywny obraz spódzielczoci mieszkaniowej jest celowo
i tendencyjnie w mediach upowszechniany
i kreowany. Zreszt od cigania przestpstw
gospodarczych i rozwizywania takich spraw
s; odpowiednie organy pastwa – a nie jaka partia neoliberalna,
Spódzielczo istnieje w wiecie ju prawie 2 setki lat. Przetrwaa dwie wojny
wiatowe, rozmaite kryzysy gospodarcze,
a take niszczycielskie systemy totalitarne
oraz pseudo-doktrynalne herezje. Tak jak
byo ju PRZED... przetrwa te destrukcyjny obecnie w Polsce neoliberalizm partii PO.
Prawo spódzielcze i ustawa o spódzielniach mieszkaniowych niewtpliwie wymagaj sensownych i rozsdnych zmian,
lecz powinny one by przeprowadzane ju
w nowym ukadzie politycznym i... PO
konsultacjach ze rodowiskiem spódzielczym. Takim na przykad – cho celowo
zlekcewaonym i przemilczanym przez me-

dia mainstreamowe w Polsce – byo ubiegoroczne w dniu 24 czerwca 2013 r. w Warszawie, najwiksze w historii polskiego
parlamentaryzmu WYSUCHANIE PUBLICZNE, w SPRAWIE PROJEKTÓW
USTAW O PRAWIE SPÓDZIELCZYM
l O SPÓDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, podczas debaty z udziaem prawie 1400 przedstawicieli z caego kraju
w Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej.
Nowelizacje ustawowe s potrzebne, ale
nie mog mie charakteru niszczycielskiego lecz powinny by konstruktywne i zgodne z demokratycznymi procedurami oraz
obowizujc Konstytucj RP. Jest nam
przykro, e to my zwykli mieszkacy osiedli w Polsce i czonkowie spódzielni mieszkaniowych musimy o tym politykom partyjnym przypomina.
Nie mamy zamiaru godzi si z narzucaniem nam antydemokratycznych i b. kontrowersyjnych ustaw rodem z PO, i w walce o nasze pikne i przyjazne ludziom
osiedla (vide: najwiksze w Katowicach
Osiedle Tysiclecia) oraz przysowiowy
„dach nad gow” – i w razie przeforsowania w koczcym kadencj Sejmie RP,
ustaw PO & PSL... zapowiadamy dalsz
walk i nieposuszestwo obywatelskie (!!!).
Sprzeciwiamy si zdecydowanie i prosimy o pomoc rozsdnych polityków w Polsce w celu unicestwienia szkodliwych projektów ustaw (gównie z partii PO), gdy
prowadzi to moe do nieobliczalnych konsekwencji spoecznych i upadku wielkich
osiedli mieszkaniowych w kraju dla kilkunastu milionów obywateli polskich. Do
niszczenia bezbronnego i otumanionego
tendencyjnymi mediami spoeczestwa i destrukcji pastwa polskiego!!!

